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SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK

SAK NR 13469098 471/22-123

INNLANDET POLITIDISTRIKT ANMELDER A FOR UFORSIKTIG
OMGANG MED SKYTEVÅPEN - VÅDESKUDD PÅ XX POLITISTASJON

Sammendrag og konklusjon
A er ilagt forelegg på kr 14 000,- for overtredelse av straffeloven § 188 om uforsiktig
omgang med skytevåpen.

I forbindelse med tørrtrening med våpen avfyrte A et vådeskudd inne i et
beredskapsrom/operativt lager på xx politistasjon. Prosjektilet gikk gjennom
endeveggen i beredskapsrommet, og fortsatte gjennom og ut av døren til et tilstøtende
bøttekott. Kulebanen skiftet gradvis retning og endte til slutt opp i taket i et
inkvireringsrom utenfor bøttekottet. Han hadde kvelden før gjennomført prosedyre for
tømming av våpen, men satt magasinet inn i våpenet igjen. Da han skulle tørrtrene
unnlot han å gjennomføre såkalt "press check" for å forsikre seg om at våpenet var tomt.

Spesialenheten er ikke i tvil om at handlingen var egnet til å volde fare for andre og at
A opptrådte i strid med kravet til forsvarlig opptreden og er å bebreide da han tørrtrente
med våpenet uten på forhånd å forvisse seg om at det var tomt. Objektive og subjektive
vilkår for straff etter straffeloven § 188 er oppfylt.

Anmeldelsen
Spesialenheten ble i brev 29. juli 2022 fra Innlandet politidistrikt orientert om at det 28.
juli 2022 ble avfyrt et vådeskudd inne i xx politistasjon. Det er i brevet opplyst at
våpenet gikk av i det såkalte beredskapsrommet, hvor tjenestepersoner oppbevarer
våpen. Skuddet ble avfyrt fra en HK P30 9mm pistol, og prosjektilet gikk gjennom
bakveggen på beredskapsrommet, gjennom et bøttekott og ut i det gamle
inkvireringsrommet. Det oppsto ingen personskader, kun materielle skader.

Vedlagt underretningen fulgte åstedsrapport/illustrasjonsmappe og orientering til
Politidirektoratet.
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Spesialenhetens etterforsking
Spesialenheten har avhørt A som mistenkt og VI som vitne, sistnevnte i kraft av å være
våpeninstruktør i Innlandet politidistrikt.

Spesialenheten har i en annen sak om vådeskudd avhørt V2 som vitne. V2 har ansvar for
våpenopp læringen ved Politihøgskolen, og er avhørt om politiets rutiner ved håndtering
av våpen og trening/undervisning relatert til dette. Avhøret av V2 er inntatt som
dokument i saken.

Nærmere om sakens faktum

Spesialenheten legger på bakgrunn av etterforskingsresultatet til grunn at A torsdag 28.
juli 2022 ca. kl. 14.35 avfyrte et vådeskudd inne i et beredskapsrom/operativt lager på
xx politistasjon. Prosjektilet gikk gjennom endeveggen i beredskapsrommet, og fortsatte
gjennom og ut av døren til et tilstøtende bøttekott. Kulebanen skiftet gradvis retning og
endte tilslutt opp i taket i et inkvireringsrom utenfor bøttekottet.

Av åstedsrapporten fremkommer at kulehullet i endeveggen på beredskapsrommet sitter
162 centimeter i høyde fra gulvet, og at kulehullet i døren på bøttekottet sitter 174
centimeter i høyde fra gulvet.

Om vådeskuddet har A forklart at det ble avfyrt da han tørrtrente i beredskapsrommet
før jobb. Han starter vanligvis alle vakter med slik tørrtrening. Han tok på seg vernevest,
samband og utstyrsbelte, med hylster og pistol på høyre side. Hans rutine er å gå tilbake
mot inngangsdøren, slik at han får en avstand på ca. 6 meter til bakveggen før han
foretar tørrtrening ved avtrekk. Fokus den aktuelle dagen var grep. Han trakk opp
pistolen og indekserte våpenet, som vil si å føre våpenet opp og frem, mens han siktet på
bakveggen. Han holdt fokus på grepet, begynte å trykke på avtrekkeren, og et skudd ble
avfyrt.

Han tømte deretter våpenet, og sjekket veggen han hadde truffet. Han fant kulehullet ved
å flytte på noen bagger og tomme trekk som dekker veggen, og ble overrasket over at det
var en gipsvegg. Han gikk deretter ut for å sjekke at ingen befant seg i bøttekottet, for så
å se kulehullet i veggen fra beredskapsrommet. Han gikk opp til driftsenhetsleder for å
varsle, men han var ikke på kontoret. Han kom da på at han ikke så hvor prosjektilet
gikk, og løp ned igjen til inkvireringen. Han observerte utgangshullet i døren til
bøttekottet, og om lag 2 meter fra dette kunne han se et hull i himlingen i taket. Han lette
ikke mer da han visste at det var etasjeskiller i betong. Han varslet deretter
driftsenhetsleder per telefon om hva som hadde skjedd.

A har forklart at han etter endt vakt tar ut magasinet, legger det på en hylle, trekker
sleiden tilbake og fanger opp skarp patron fra våpenet. Deretter slipper han frem sleiden,
foretar "press check" for å se at det ikke er skudd i kammeret, før han foretar et
kontrollert avtrekk mot en bøtte med sand. Han fulgte prosedyren også kvelden før
hendelsen, men denne gangen satte han magasinet tilbake i våpenet. Han kan ikke
forklare hvorfor han gjorde dette. Da han trente påfølgende dag ble våpenet ladet med
skarp ammunisjon som følge av ladegrep. Ifølge A kan han ikke ha tatt "press check",
som de er innprentet å gjøre, og som er en sikkerhetsventil for alle eventuelle avvik i
forkant. A har forklart at det ikke var noen omstendigheter som tilsa at han
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hadde dårlig tid eller at fokus var annet sted, og han har erkjent å ha sviktet på to
punkter, nemlig å ta "press check" og behandle alle våpen som om de alltid er ladd.

A har også forklart at bak sekkene på endeveggen henger en klistrelapp han bruker som
siktepunkt for avtrekk. Han vet ikke hvem som har hengt den opp. Det er mange som
tørrtrener inne på beredskapsrommet, og han har i ettertid fått tilbakemeldinger fra
kollegaer om at flere ikke visste at dette var en gipsvegg. Han har ikke reflektert over at
dette var en gipsvegg. Det har blitt praksis å trene mot denne veggen, og det har for
øvrig ikke blitt gitt føringer på hvor man skal tørrtrene.

Det var ikke andre i beredskapsrommet samtidig med ham. Han sto med ryggen mot
døren og hadde kontroll på rommet. Ifølge A er bøttekottet ikke mye i bruk, fordi det
tilhører den gamle sentralarresten som ikke er i drift. Hva gjelder inkvireringen, er dette
et område det normalt ikke er mye folk i, men at folk kan ferdes til og fra.

A har for øvrig fremholdt at opplæringen ved Politihøgskolen og lokal instruksjon har
vært forbilledlig.

VI har blant annet forklart at det er lite trafikk i området skuddet ble avfyrt og

prosjektilet trengte gjennom, og at det heller ikke er naturlig å gå gjennom dersom man
skal et annet sted i bygget. Det kan imidlertid gå folk der og det er også en sluse ut til
garasje hvor de har stående en pansret bil. Han vet ikke hvor ofte renholderne bruker
bøttekottet.

Ut over oppfordring til tørrtrening og trening på avtrekk i samsvar med de fire
sikkerhetsreglene de bruker i politiet, er det ikke gitt føringer for tørrtrening, ei heller
laget noe egnet sted på xx politistasjon for slik trening.

V2 har om tørrtrening med eget tjenestevåpen forklart at det ikke er gitt konkrete
føringer fra Politihøgskolen på hvordan slik trening skal foregå, men at dersom man
foretar prosedyren "tøm våpen" skal sikkerheten være ivaretatt.

Spesialenhetens vurdering
Spesialenheten for politisaker har til oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker der det
er spørsmål om ansatte i politiet og påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i
tjenesten, jf. påtaleinstruksen § 34-1,

Saken er vurdert som mulig overtredelse av straffeloven § 188 om uforsiktig omgang
med skytevåpen. Straffansvar etter denne bestemmelsen er betinget av at

gjerningspersonen har brukt eller behandlet skytevåpenet på en uforsiktig måte, og at
denne opptredenen er "egnet til å volde fare for andres liv eller helse". Det kreves ikke at
adferden faktisk har voldt fare, men tilstrekkelig at adferden objektivt sett var egnet til å
volde fare. Lovens ordlyd viser at fare for lovovertrederens eget liv eller helse ikke
rammes, samt at fare for materiell skade ikke omfattes.

Av Sikkerhetsbestemmelser for opplæring, trening og øvelse i politiet, utgitt av
Politidirektoratet 12. juli 2019, fremgår følgende sikkerhetsregler ved all behandling av

skytevåpen:

l. Alle våpen, er alltid ladd:
Alle våpen behandles alltid som om de er ladd, også etter at tilstand er verifisert.
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2. Hold finger borte fra avtrekker til siktene er på målet:
I praksis betyr dette at finger kun skal på avtrekker når skudd kan avfyres.

3. Aldri la våpenet peke på noe du ikke er villig til å skade/ødelegge:
Løpet regnes som våpenets viktigste sikring, og det er uakseptabelt å peke på
noen, (eller seg selv) uten god grunn.

4. Vær sikker på ditt mål og hva som er bak:
Identifiser målet sikkert og ta hensyn til øvrig personell/objekter i målområdet.
Rikosjettfare, gjennomskyting og eventuell risiko ved bomskudd skal hensyntas
og dersom noen av de ovennevnte faktorer kan inntreffe skal opplæring, trening

eller øvelsen flyttes til sikkert område."

A avfyrte et skudd i beredskapsrommet ved å ta avtrekk på en pistol som hadde
ammunisjon i kammeret. Spesialenheten legger til grunn at A sto med ryggen mot
døren og hadde kontroll på at ingen andre var i rommet da skuddet ble avfyrt. Skuddet
ble imidlertid avfyrt mot bakgrunn som ikke var sikker. A hadde ingen kontroll på hvor
prosjektilet ville gå eller om det var andre personer bak gipsveggen, enten i bøttekottet
eller i inkvireringen. Spesialenheten er overbevist om at As bruk av skytevåpenet var
egnet til å volde fare for andre. Objektive vilkår for straffer etter dette oppfylt.

Straffeloven § 188 oppstiller et blandet skyldkravjf. Ot.prp.nr.8 (2007-2008) side 345.

Det kreves forsett med hensyn til at man har med et skytevåpen å gjøre. Dette vilkåret er
utvilsomt oppfylt. Når det gjelder bruk av våpenet på en uforsiktig måte som er egnet til
å volde fare for andres liv eller helse, ligger det i ordlyden at det er tilstrekkelig med
uaktsomhet.

Uaktsomhet er definert i straffeloven § 23 som lyder slik:

«Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og
som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.»

Det skal foretas en toleddet vurdering. For det første må det fastlegges hva som er kravet
til forsvarlig opptreden på det aktuelle livsområdet. For det andre må det vurderes om
gjerningspersonen ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides. A er
utdannet politi og har god erfaring med våpenhåndtering i tjenesten. Dersom hans
håndtering av våpenet er i strid med normen for forsvarlig opptreden i politiet, er det
også grunn til å bebreide ham. Det sistnevnte vurderingstemaet får dermed ikke
selvstendig betydning.

I Høyesteretts dom, HR-2022-2179, uttales følgende om aktsomhetskravet i straffeloven

§188:

"Ikke enhver form for uaktsomhet er straffbar. En noe klanderverdig opptreden
som bare gir grunnlag for lite bebreidelse for mangel på aktsomhet, er ikke
straffbarjf. Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 427 og Rt-2013-312 avsnitt 15. Som
det fremgår av dommen, gjelder dette særlig ved uaktsom skade på personer eller
ting. Straffeloven § 188 retter seg mot å volde fare for andres liv eller helse ved
omgang med gjenstander og stoffer som i utgangspunktet har et stort
skadepotensial. Ved anvendelsen av denne bestemmelsen er det dermed mindre

plass for avvik fra en fullt ut aktsom opptreden."
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Vådeskuddet var et resultat av at A avvek fra tømmeprosedyren ved avslutningen av
forrige vaktsett, og manglede kontroll av om våpenet var ladd før han igangsatte
tørrtreningen. Spesialenheten er ikke i tvil om at A opptrådte i strid med kravet til
forsvarlig opptreden og er å bebreide da han tørrtrente med våpenet uten på forhånd å
forvisse seg om at det var tomt. Subjektive vilkår for straffer etter dette oppfylt.

Spesialenheten finner således at de objektive og subjektive vilkår for straff etter
straffeloven § 188 er oppfylt. Saken avgjøres med forelegg. Boten settes passende til kr
14 000,-, subsidiært fengsel i 14 dager.

Administrativ vurdering

Det har i forbindelse med saken fremkommet opplysninger om at tjenestepersoner på xx
politistasjon rutinemessig har gjennomført tørrtrening i et lokale som ikke er egnet, og
mot en bakgrunn som ikke var sikker. Gitt oppfordringene tjenestepersonene har fått om
å tørrtrene og vedlikeholde egne våpenferdigheter, sammenholdt med skadepotensialet et
skytevåpen har, anses saken egnet for administrativ gjennomgang.

Det bør etter Spesialenhetens mening vurderes å identifisere og avsette egnede lokaler
for tørrtrening, herunder gjennom lokal instruks å gi føringer for hvordan slik trening
skal foregå. Spesialenheten har nylig avgjort en annen sak om tørrtrening, og har også i
den saken oversendt vedtaket til administrativ vurdering hva gjelder hvor slik tørrtrening
bør foregå. Politidirektoratet orienteres derfor fordi spørsmålet har nasjonal interesse.

Saksbehandler er juridisk rådgiver Camilla Lie.

Vedtak
A ilegges forelegg for overtredelse av straffeloven § 188. Forelegget utarbeides på eget
dokument.

A underrettes om vedtaket.

Saken sendes politimesteren i Innlandet for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen
§ 34-7 annet ledd.

Kopi av vedtaket sendes Politidirektoratet til orientering.

Sjefen for Spesialenheten, 12. desember 2022
Terje Nybøe
sjef
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